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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. ๑๐/๒๕๕๓
เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย์
โดย Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที่ ๓)
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised
Approach (วิธี SA) เป็นแนวทางในการคํานวณสิน ทรัพ ย์เสี่ย งด้านเครดิต สําหรับธนาคารพาณิชย์
เพื่อนําไปใช้ในการคํานวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ โดยในปัจจุบันหลักเกณฑ์การคํานวณ
สิน ทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต สําหรับธนาคารพาณิชย์โ ดย Standardised Approach (วิธี SA) เป็น ไป
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๙๐/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิต สําหรับธนาคารพาณิชย์โ ดย Standardised Approach (วิธี SA) ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ย ง
ด้านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที่ ๒)
ธนาคารแห่ง ประเทศไทยเห็น สมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าวโดยออกเป็น ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย์
โดย Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที่ ๓) เพื่อกําหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน (Loan to Value - LTV ratio) สําหรับสิน เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่หลักประกัน มีราคา
ซื้อขายต่ํากว่า ๑๐ ล้านบาทเพิ่มเติม ส่วนเนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงเดิม โดยมีเหตุผลดังนี้
ในช่ว งที่เกิด วิกฤติการณ์ท างการเงิน ในทวีปอเมริกาและยุโ รประหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
แม้เศรษฐกิจไทยยังดําเนิน ไปได้ดี แต่ก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้างในด้านการส่งออกและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ทําให้ในปี ๒๕๕๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยติดลบร้อยละ ๒.๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ ดํ า เนิ น นโยบายทางการเงิ น ที่ ผ่ อ นคลาย โดยลดน้ํ า หนั ก ความเสี่ ย งในการคํ า นวณเงิ น กองทุ น
ของธนาคารพาณิชย์สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากร้อยละ ๕๐ เป็นร้อยละ ๓๕ ส่งผลให้ธนาคาร
พาณิ ชย์ มีต้ น ทุ น ลดลง และสามารถปล่อ ยสิ น เชื่อ ประเภทนี้ไ ด้อ ย่างต่อ เนื่ อง ประกอบกับ รัฐ บาล
ก็ได้ผ่อนปรนการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ลงจากร้อยละ ๒ เป็นร้อยละ ๐.๐๑
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เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสนับสนุนการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย
ซึ่งการผ่อนปรนตามมาตรการดังกล่าวได้ยุติลงในเดือนมิถุน ายน ๒๕๕๓ ผลจากการดําเนินนโยบาย
และการพัฒนาระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนีย ม บ้านเดี่ย ว หรือทาวน์เฮาส์
ทําให้ตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจน
ทางตัวเลขว่ามีปัญหาฟองสบู่เกิดขึ้น และระบบการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก็ยังคงดีอยู่
ต่อ มาในปี ๒๕๕๓ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น ขณะที่
การปล่ อยสิน เชื่อให้ แ ก่ประชาชนผู้ซื้อที่ อยู่อาศัย โดยทั่ว ไปของธนาคารพาณิช ย์ส่ว นใหญ่กํา หนดให้
วางเงินดาวน์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ หรือมี LTV ratio ที่ร้อยละ ๙๐ ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๗๐
ของสิน เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของระบบธนาคารพาณิชย์ แต่ด้วยการแข่งขันในตลาดที่มีแ นวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจผลักดันให้มีพฤติกรรมในการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น เริ่มกําหนดให้
มีการวางเงินดาวน์น้อยลงหรือมี LTV ratio สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ําแต่ก็อาจส่งผลให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย
Standardised Approach (วิธี SA) โดยกําหนดเพดาน LTV ratio เพิ่มเติมสําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ที่หลักประกันมีราคาซื้อขายต่ํากว่า ๑๐ ล้านบาท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ ธปท. กําหนด ที่ได้รับน้ําหนัก
ความเสี่ยงร้อยละ ๓๕ ดังนี้
๑) ที่อยู่อาศัยแนวสูง (เช่น อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม) กําหนด LTV ratio ไม่เกินกว่า
ร้อยละ ๙๐ ของราคาซื้อขายที่ต กลงกันจริง โดยมีผลใช้บังคับกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีสัญ ญา
จะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และ
๒) ที่อยู่อาศัย แนวราบ (เช่น บ้านเดี่ย ว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์) กํา หนด LTV ratio
ไม่เกิน กว่าร้อยละ ๙๕ ของราคาซื้อขายที่ตกลงกัน จริง โดยมีผลใช้บังคับกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ที่มีสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มี LTV ratio เกินกว่าระดับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
จะได้รับน้ําหนักความเสี่ยงที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี การกําหนดเพดาน LTV ratio ดังกล่าวข้างต้นไม่บังคับใช้
กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่เป็น สวัสดิการของส่วนราชการ หน่ว ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็น
ทางค้าปกติของธนาคารพาณิชย์
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การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
(Preventive Action) และให้มีผลสอดรับกับระบบการปล่อยสินเชื่อที่มีความระมัดระวังและป้องกัน
มิให้มีการแข่งขันที่มากขึ้นจนทําให้การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยการให้ LTV ratio ที่สูงขึ้นเบี่ยงเบน
ไปจากระดับ ที่เหมาะสมจนเป็น เหตุใ ห้มี ค วามเสี่ ย งเพิ่มขึ้ น ตามมา ซึ่งหากรอจนมีสั ญ ญาณบ่ง ชี้ชั ด
หรือมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจึงออกมาตรการก็อาจทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ อันประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ย ง
ด้า นเครดิต โดย Standardised Approach (วิธ ี SA) (ฉบับ ที ่ ๓) และให้ธ นาคารพาณิช ย์
ทุกธนาคารถือปฏิบัติตามที่กําหนดในประกาศนี้
๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับ นี้ ใ ห้ใ ช้ บั งคั บ กั บธนาคารพาณิ ช ย์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิจ สถาบั น การเงิ น
ทุกธนาคาร
๔. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก
เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 9 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๙๐/๒๕๕๑
เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณสิน ทรัพย์เสี่ย งด้านเครดิต สําหรับธนาคารพาณิชย์โ ดย Standardised
Approach (วิธี SA) ลงวัน ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสําหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒
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๕. เนื้อหา
ให้ ย กเลิก เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 9 ของประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย
ที่ สนส. ๙๐/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย์
โดย Standardised Approach (วิธี SA) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ย ง
ด้านเครดิต สําหรับธนาคารพาณิชย์โ ดย Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที่ ๒) ลงวัน ที่
๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และให้ใช้เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 9 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
๖. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
๖.๑ ข้อ ๘.๑.๕ (๑.๑) และวรรคสองของข้อ ๘.๑.๕ ของเอกสารแนบ 1 ข้อ ๑.๘.๑ (๕.๑.๑)
และวรรคสองของข้อ ๑.๘.๑ (๕) ของเอกสารแนบ 9 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
เป็นต้นไป
๖.๒ ข้อ ๘.๑.๕ (๑.๒) ของเอกสารแนบ 1 และข้อ ๑.๘.๑ (๕.๑.๒) ของเอกสารแนบ 9
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เอกสารแนบ 1

หลักเกณฑการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล
ใหธนาคารพาณิชยจดั ประเภทสินทรัพยและรายการนอกงบดุลและใชน้ําหนัก
ความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในเอกสารแนบนี้ โดยจําแนกเปน 2 กรณี ไดแก
I. กรณีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทีไ่ มดอยคุณภาพ และ II. กรณีลูกหนี้ดอยคุณภาพ
สําหรับสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทีไ่ มดอยคุณภาพประเภท I.1- I.6 ให
ธนาคารพาณิชยเทียบเคียงอันดับเครดิต (Rating) ของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล ที่ไดรับจาก
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions : ECAIs) ที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยใหความเห็นชอบ กับ Rating เกรด1 และใชนา้ํ หนักความเสีย่ งตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด โดยธนาคารพาณิชยตอ งแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบวาจะใช Rating
จาก ECAIs แหงใดในการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ในแตละประเภทสินทรัพย และเมือ่
มีความประสงคจะเปลี่ยนการใช ECAIs
I. กรณีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทีไ่ มดอยคุณภาพ จําแนกเปน 9 ประเภท ไดแก
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลาง
1.1 ลูกหนี้รัฐบาลไทย และธนาคารแหงประเทศไทย (รวมทั้ง กองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพ
พาณิชย จํากัด และสถาบันคุมครองเงินฝาก) ที่อยูใ นรูปสกุลเงินบาท สําหรับยอดสินทรัพยและ
รายการนอกงบดุลในสวนทีไ่ มเกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยมีอยูในสกุลเงินบาท กําหนด
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0
1.2 ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางของตางประเทศที่อยูในรูปสกุลเงินของ
ประเทศนั้น สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนทีไ่ มเกินกวาแหลงเงินทุนของ
ธนาคารพาณิชยที่มีอยูในรูปสกุลเงินนั้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0
ในกรณียอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลของรัฐบาลในกลุมประเทศ
สหภาพยุโรปที่เปนสกุลเงินยูโร ใหธนาคารพาณิชยเทียบเคียงแหลงเงินทุนที่เปนสกุลเงินยูโรกับ

1

ใหธนาคารพาณิชยอางอิงรายชื่อสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ และการเทียบเคียง Rating เกรดของ
ลูกหนี้ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมทั้ง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช Rating จาก ECAIs ตามเอกสารแนบ 4
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สินทรัพยและรายการนอกงบดุลสกุลเงินยูโรของรัฐบาลประเทศที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงตาม
Local currency rating ที่ต่ําสุดกอน
1.3 ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูในรูปสกุล
เงินของประเทศนั้น ๆ สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่เกินกวาแหลงเงินทุนที่
ธนาคารพาณิชยมีอยูในสกุลเงินนั้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตาม Local currency rating ที่รัฐบาล
ของประเทศนัน้ ๆ ไดรับจาก ECAIs และใชน้ําหนักความเสี่ยงดังนี้
Rating เกรดของ
ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
น้ําหนักความเสี่ยง
(รอยละ)

1

2

3

4-5

6
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20

50

100

150

ไมมี Rating
จาก ECAIs
อางอิงคะแนน Country
risk classification
ของ OECD ตามขอ 1.5

ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลกับแหลงเงินทุน
ตามขอ 1.1 – 1.3 ใหธนาคารพาณิชยใชยอดสินทรัพยหลังหัก Specific provision กรณีที่เปน
รายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธนอกตลาด ใหใชมูลคาเทียบเทาสินทรัพยหลังหัก Specific
provision และกรณีที่เปนรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธนอกตลาด ใหใชมูลคารายการ
นอกงบดุลหลังหัก Specific provision และคูณคาแปลงสภาพตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดสําหรับรายการนอกงบดุลนัน้
1.4 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูใ นรูปสกุล
เงินตราตางประเทศ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตาม Foreign currency rating ที่รัฐบาลประเทศนั้น ๆ
ไดรับจาก ECAIs และใหใชน้ําหนักความเสี่ยงตามขอ 1.3
1.5 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางที่ไมมี Rating จาก ECAIs ทั้งที่อยูในรูป
สกุลเงินของประเทศนั้น หรือสกุลเงินตราตางประเทศ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตามคะแนน
Country risk classification ของ OECD2 และใชน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้

2

คะแนน Country risk classification ของ OECD หมายความวา คะแนนที่เปนเอกฉันทของ Export credit agencies (ECAs)
หลายแหงรวมกันประเมินตาม Arrangement on guidelines for officially supported export credits และเปดเผยทาง Website ของ OECD
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คะแนน Country risk
classification ของ OECD
น้ําหนักความเสี่ยง
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1.6 ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International
Settlements) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ธนาคารกลางสหภาพ
ยุโรป (European Central Bank) และสหภาพยุโรป (European Community) กําหนดน้ําหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 0
2. ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2.1 ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น3 องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ4 (Noncentral government public sector entities : PSEs) ในประเทศไทย กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตาม
ประเภทของ PSEs ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1.1 ลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
ตามที่ระบุในขอ 4 โดยจําแนกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก
(1) ลูกหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน4
(2) ลูกหนี้ PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงิน ไดแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน4
ทั้งนี้ ลูกหนี้ PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงินที่มีอายุตามสัญญาไมเกิน
3 เดือน จะไมไดรับน้ําหนักความเสี่ยงที่ตา่ํ ลงเหมือนลูกหนี้สถาบันการเงินที่ระบุในขอ 4.3 แตให
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตามขอ 4.2

3

หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ไดแก (1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) (2) เทศบาล
(3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
4
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1.1 หรือที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเพิ่มเติมตอไป
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2.1.2 ลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
หมายความวา รัฐวิสาหกิจทีม่ ีลักษณะเปนธุรกิจที่จัดตั้งโดยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด4 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนตามที่ระบุในขอ 6
2.2 ลูกหนี้ PSEs ในตางประเทศ
ใหธนาคารพาณิชยกําหนดประเภท PSEs ตามผูกํากับดูแลของประเทศที่
PSEs นั้นตั้งอยู และใชน้ําหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับลูกหนี้
PSEs ประเภทนั้น ๆ5
2.3 ในการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน ใหธนาคารพาณิชยเลือกใช Rating จาก ECAIs แหงเดียวกับที่ธนาคารพาณิชยเลือกใช
สําหรับลูกหนีส้ ถาบันการเงินตามที่ระบุในขอ 4 และลูกหนี้ธุรกิจเอกชนตามที่ระบุในขอ 6
ตามลําดับ
2.4 กรณีธนาคารพาณิชยเลือกใชน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชนทุกราย ให PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทุกรายไดรับ
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100 ดวย
3. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
3.1 ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral development
banks : MDBs) ดังตอไปนี6้ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0

5

ผูกํากับดูแลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู อาจกําหนดใหลูกหนี้ PSEs นั้น เปนลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ภาครัฐบาล หรือลูกหนี้สถาบันการเงิน หรือลูกหนี้ธุรกิจเอกชน เปนตน ทั้งนี้ หากผูกํากับดูแลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู กําหนดให
ลูกหนี้ PSEs เปนลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยงตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
6
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดรายชื่อลูกหนี้ MDBs ที่จะไดรับน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 0 เพิ่มเติมจากรายชื่อตามที่
ระบุในขอ 3.1 หาก BCBS มีการกําหนดรายชื่อ MDBs เพิม่ เติม
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- The World Bank Group comprised of the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) and the International Finance Corporation (IFC)
- The Asian Development Bank (ADB)
- The Africa Development bank (AfDB)
- The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- The Inter-American Development Bank (IADB)
- The European Investment Bank (EIB)
- The European Investment Fund (EIF)
- The Nordic Investment Bank (NIB)
- The Caribbean Development Bank (CDB)
- The Islamic Development Bank (IDB)
- The Council of Europe Development Bank (CEDB)
- The International Finance Facility for Immunization (IFFIm)
3.2 ลูกหนี้ MDBs นอกเหนือจากที่ระบุในขอ 3.1 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตาม
Rating ที่ไดรับจาก ECAIs ดังนี้
Rating เกรด
ของ MDBs
น้ําหนักความเสี่ยง
(รอยละ)

1

2-3
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150

ไมมี
Rating
50

4. ลูกหนี้สถาบันการเงิน
4.1 ลูกหนี้สถาบันการเงิน หมายความวา สถาบันการเงินไทยภายใตการกํากับดูแล
ของธนาคารแหงประเทศไทย เชน ธนาคารพาณิชย บริษทั เงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร บริษัท
บริหารสินทรัพย7 และสถาบันการเงินของตางประเทศทีอ่ ยูภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล
ตางประเทศ
4.2 ลูกหนี้สถาบันการเงินกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตาม Rating ของภาครัฐบาล
และธนาคารกลางของประเทศที่ลูกหนี้สถาบันการเงินนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง โดยไมตองนํา Rating
7

หมายความวา บริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541
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ของลูกหนี้สถาบันการเงินทีไ่ ดรับจาก ECAIs มาพิจารณา ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชยพจิ ารณาใช
Local currency rating หรือ Foreign currency rating จาก ECAIs ตามสกุลเงินของลูกหนี้ และ
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
Rating เกรด
ของรัฐบาล
น้ําหนักความเสี่ยง
(รอยละ)

1
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Rating
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4.3 ลูกหนี้สถาบันการเงินที่อยูในรูปสกุลเงินของประเทศนั้น และมีอายุตามสัญญา
(Original maturity) ไมเกิน 3 เดือน8 สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่ไมเกิน
กวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยมีอยูในสกุลเงินนั้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 20 โดยไม
คํานึงถึง Rating ของภาครัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศนั้น สําหรับสวนทีเ่ กินกวาแหลง
เงินทุน กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก Local currency rating ของภาครัฐบาล และ
ธนาคารกลางของประเทศที่ลูกหนี้สถาบันการเงินนั้นจดทะเบียนจัดตัง้ อยู และใชน้ําหนัก
ความเสี่ยงตามขอ 4.2
ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลกับ
แหลงเงินทุน ใหธนาคารพาณิชยใชหลักการเดียวกันกับในขอ 1
5. ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย เหมือนกับลูกหนี้สถาบัน
การเงินตามทีก่ ําหนดในขอ 4
6. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
6.1 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน หมายความวา ลูกหนี้ที่เปนนิติบคุ คลที่จัดตั้งขึ้นตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด และใหหมายความ
รวมถึงลูกหนีบ้ ุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล9 ที่มีวัตถุประสงคในการกูย มื เพื่อใชในธุรกิจ และ

8

หมายรวมถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากในบัญชี Nostro เงินใหกูยืมประเภทชําระคืน
เมื่อทวงถาม (Call loan) และเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) แตไมนับรวมลูกหนี้ที่มีการ Roll over
9
กลุมบุคคล หมายความวา การที่บุคคลธรรมดามากกวา 1 คนกูรวมกัน
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ลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีคณ
ุ สมบัติไมเขาเกณฑลูกหนีร้ ายยอยตามทีร่ ะบุในขอ 7.1 ทั้งนี้ ไมรวมถึง
ลูกหนี้ที่จดั เปนลูกหนี้ตามขอ 1 – 5 และขอ 7 แลว
6.2 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตาม Rating ระยะยาวที่ไดรับ
จาก ECAIs ดังนี้
Rating เกรดของ
ธุรกิจเอกชน
น้ําหนักความเสี่ยง
(รอยละ)

1

2

3-4

5-6

ไมมี Rating

20

50

100

150

100

6.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่มี Rating ของตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไดรับจาก ECAIs
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
Rating เกรด

1

2

3

4

น้ําหนักความเสี่ยง
(รอยละ)

20

50

100

150

6.4 ธนาคารพาณิชยอาจกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชนทุกรายของธนาคารพาณิชย โดยไมคํานึงถึง Rating จาก ECAIs ทั้งนี้ การกําหนด
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทุกรายตามขอนี้ ตองไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยกอน
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยตอ งการเปลี่ยนจากการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยง
รอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชนทุกราย มาใชน้ําหนักความเสี่ยงตาม Rating ของลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน ธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบกอน ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
เอกสารแนบ 4
อยางไรก็ดี ธนาคารแหงประเทศไทยคาดหวังวาธนาคารพาณิชย
เต็มรูปแบบ10 ควรใชวิธกี ําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตาม Rating ที่ลูกหนี้ไดรับจาก ECAIs

10

ธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ยกเวนธนาคาร
พาณิชยเพือ่ รายยอย
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อยางไรก็ตาม ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ I.1- I.6 ที่ไดรับ
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 150 และมีการกันสํารองไวแลว ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยง
ที่ลดลงได ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
(1) หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวมี Specific provision ต่ํากวารอยละ
20 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 150
(2) หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวมี Specific provision ตั้งแตรอยละ
20 ขึ้นไป แตต่ํากวารอยละ 50 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
(3) หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวมี Specific provision ตั้งแตรอยละ
50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50
นอกจากนี้ ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ I.1- I.6 ที่ไดรับน้ําหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 100 หากมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50
7. ลูกหนี้รายยอย
7.1 ลูกหนี้รายยอยที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ครบทุกขอ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง
รอยละ 75
(1) Orientation criterion เปนสินเชื่อที่ใหแก บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล
หรือธุรกิจขนาดเล็ก
ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชยกําหนดเกณฑภายในที่เหมาะสม ในการ
พิจารณาธุรกิจขนาดเล็กซึ่งตองสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการใหสินเชือ่ และการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารพาณิชย
(2) Product criterion เปนการใหสนิ เชื่อในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียน
(Revolving credit) หรือวงเงินสินเชื่อ (Line of credit) ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต และวงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D) สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเชาซื้อ หรือภาระผูกพัน ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือ
ตราสารทุนของบริษัททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียน และไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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(3) Granularity criterion มีการกระจายตัวของสินเชื่อในพอรตสินเชือ่
รายยอยในระดับที่จะลดความเสี่ยงได โดยวงเงินรวมสินเชื่อและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหนี้
รายยอยแตละรายและผูที่เกีย่ วของ11 ตองมีไมเกินรอยละ 0.2 ของยอดรวมวงเงินทั้งสิน้ ของเงิน
ใหสินเชื่อรายยอยและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหนีร้ ายยอยทีเ่ ขาเกณฑทั้งหมด ซึ่งรวมสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยที่เขาหลักเกณฑลูกหนี้รายยอยตามขอ 8.3 และขอ 8.4 ดวย แตไมรวมวงเงินที่ใหแก
ลูกหนี้รายยอยที่เปนสินเชื่อดอยคุณภาพ
(4) Low value of individual exposure วงเงินรวมสินเชื่อและการกอภาระ
ผูกพันที่ใหแกลูกหนี้รายยอยแตละรายและผูที่เกี่ยวของตองไมเกิน 50 ลานบาท
ทั้งนี้ ในการคํานวณวงเงินทัง้ สิ้นที่ใหแกลกู หนี้รายยอยแตละรายและ
ผูที่เกี่ยวของ ใหธนาคารพาณิชยนบั รวมรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธนอกตลาด
ทุกประเภททีธ่ นาคารพาณิชยใหแกลูกหนีร้ ายยอย โดยใชมูลคากอนคูณคาแปลงสภาพ สําหรับ
ลูกหนี้รายยอยประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ใหธนาคารพาณิชยนับรวมมูลคาเทียบเทาสินทรัพยของ
สัญญาอนุพันธนอกตลาดดวย
อยางไรก็ดี ในกรณีที่ลูกหนี้รายยอยรายใดรายหนึ่งมีวงเงินหลายประเภท
และเมื่อนับวงเงินรวมของลูกหนี้รายยอยทุกวงเงินแลวเกินกวา 50 ลานบาท ธนาคารแหงประเทศ
ไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยยังคงจัดยอดหนี้บัตรเครดิตของลูกหนีด้ ังกลาวไวในประเภทลูกหนี้
รายยอยทีไ่ ดรบั น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ได สําหรับยอดหนี้สวนที่เหลือ ใหธนาคารพาณิชย
แยกยอดหนี้ตามประเภทของวงเงิน และกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100 ทั้งนี้ หากธนาคาร
พาณิชยไมสามารถแยกยอดหนี้บัตรเครดิตออกจากยอดหนี้อื่น ๆ ได ใหกําหนดน้ําหนักความเสี่ยง
รอยละ 100 สําหรับยอดหนีท้ ั้งจํานวน
7.2 ลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่ไมมีวัตถุประสงคในการกูย มื เพื่อใช
ในธุรกิจที่มีคณ
ุ สมบัติไมเขาเกณฑขอหนึง่ ขอใดของลูกหนี้รายยอยตามที่ระบุในขอ 7.1 กําหนด
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100

11

ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคํานิยามของผูที่เกี่ยวของ ตามที่ระบุในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชยสามารถพิสจู นไดวาใชความระมัดระวังดวยความรอบคอบในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของแลว แตไม
สามารถทราบได จึงทําใหไมไดนับรวมผูที่เกี่ยวของอยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยมิไดกระทําความผิด
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7.3 ลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการกูย ืมเพื่อใชใน
ธุรกิจ และลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑขอหนึ่งขอใดของลูกหนี้รายยอยตามที่
ระบุในขอ 7.1 ใหจดั เปนลูกหนี้ธุรกิจเอกชนตามขอ 6
8. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
8.1 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑขอ 8.1.1 – 8.1.5
ดังตอไปนี้ครบทุกขอ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35
8.1.1 เปนสินเชื่อที่ใหแกผูกทู ี่เปนบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชอยูอาศัยเปนหลัก โดยธนาคารพาณิชยมีหนาทีด่ ูแลใหลูกหนี้ใชสินเชื่อใหถูกตอง
ตามวัตถุประสงค
8.1.2 เปนสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชยรับจํานองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสราง
ซึ่งรวมถึงที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเปนหองชุด นัน้ เปนประกันลําดับหนึ่ง
8.1.3 ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางที่ธนาคารพาณิชยรับจํานองตาม 8.1.2 นั้น
ตองมีมูลคาไมต่ํากวายอดเงินใหสินเชื่อคงคาง รวมดอกเบี้ยคางรับ
8.1.4 ธนาคารพาณิชยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดตามแนวนโยบายวาดวยการประเมินมูลคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายที่
ไดมาจากการชําระหนี้ของสถาบันการเงิน และแนวนโยบายวาดวยการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจบาง
ประเภท ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหสินเชื่อเพื่อการจัดหาที่อยูอาศัย
8.1.5 มีอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน (Loan to Value ratio
– LTV ratio) ตามที่กําหนดในตารางตอไปนี้
ประเภทที่อยูอาศัย
(1) กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ํากวา 10 ลานบาท
(1.1) ที่อยูอาศัยแนวสูง (เชน หองชุด หรือคอนโดมิเนียม)
สําหรับสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
(1.2) ที่อยูอาศัยแนวราบ (เชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด)
สําหรับสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป
(2) กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป

LTV ratio
ไมเกินรอยละ 90
ไมเกินรอยละ 95
ไมเกินรอยละ 80
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ทั้งนี้ ขอกําหนดเกี่ยวกับ LTV ratio ตามขอ 8.1.5 (1) ไมบังคับใชกับ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่เปนสวัสดิการของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปน
ทางคาปกติของธนาคารพาณิชย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยลักษณะอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยประกาศกําหนด
8.2 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑขอ 8.1.1 – 8.1.4 ทุกขอ
แตมี LTV ratio เกินกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามที่ระบุในขอ 8.1.5 กําหนดน้ําหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 75
ทั้งนี้ หากสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสวนที่มี LTV ratio เกินกวาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดตามที่ระบุในขอ 8.1.5 แตไดรับการค้ําประกันจากบริษัทประกันสินเชื่อที่อยู
อาศัย (Mortgage insurance) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ ซึ่งสามารถค้ําประกันความเสี่ยง
ไดจริง12 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยนั้นทั้งจํานวน
8.3 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑขอ 8.1.5 แต
ไมเปนไปตามหลักเกณฑขอหนึ่งขอใดตาม 8.1.1 – 8.1.4 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงดังนี้
8.3.1 กรณีสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑลูกหนี้รายยอย
ตามขอ 7.1 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75
8.3.2 กรณีสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ลูกหนี้รายยอยตามขอ 7.1 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
8.4 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑขอ 8.1.5 และไมเปนไปตาม
หลักเกณฑขอหนึ่งขอใดตาม 8.1.1 – 8.1.4 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตามขอ 8.3
9. สินทรัพยอื่น
9.1 กําหนดน้าํ หนักความเสีย่ งรอยละ 0 สําหรับ
- เงินสดที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศ
- ยอดเหลื่อมบัญชีระหวางสํานักงานของธนาคารพาณิชยนั้น
12

ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของ Mortgage insurance ที่ธนาคารพาณิชยสามารถนําการ
ค้ําประกันมาใชประกอบการพิจารณาปรับลดน้ําหนักความเสี่ยงของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยขางตนตอไป
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- คาใชจายลวงหนา
- สินทรัพยที่เกิดจากการวัดมูลคายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ (Mark to
market)
- รายการสินทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหหกั ออกจาก
เงินกองทุนแลว เชน คาความนิยม สินทรัพยประเภทภาษีเงินไดรอตัดบัญชี เปนตน
9.2 กําหนดน้าํ หนักความเสีย่ งรอยละ 20 สําหรับ
- รายการเงินสดระหวางเรียกเก็บซึ่งเปนรายการยอยในรายการเงินสดของ
งบดุลไดแก ตราสารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามที่อยูในระหวางเรียกเก็บ และตราสารซึ่งจะตอง
เรียกเก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหวางธนาคารซึ่งจะเรียกเก็บไดภายในวันทําการถัดไป เชน
ดราฟต และเช็คธนาคารที่ยังไมไดนําไปหักบัญชีแตไดเครดิตบัญชีใหลูกคาแลว และเช็ครอสงคืน
- เงินลงทุนในหลักทรัพย หรือหนวยลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนคางรับ
เฉพาะจํานวนเงินที่กระทรวงการคลังทําสัญญาใหความคุม ครองหรือตกลงเปนผูรับความเสี่ยง เชน
กองทุนวายุภกั ษหนึ่ง
9.3 กําหนดน้าํ หนักความเสีย่ งรอยละ 100 สําหรับ
- เงินลงทุนในตราสารทุน (Equity exposure) รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
- หนวยลงทุนในกองทุนรวม ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยอาจกําหนดน้ําหนัก
ความเสี่ยงตาม ประเภท สัดสวนและจํานวนของสินทรัพยที่กองทุนของหนวยลงทุนนั้นลงทุนจริง
(Look-through) ได โดยธนาคารพาณิชยตอ งสามารถคํานวณมูลคาสุทธิของสินทรัพยดังกลาวใน
แตละวันได
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยประจําอืน่ ๆ และทรัพยสนิ รอการขาย
- สินทรัพยอนื่ ที่ไมไดกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงไวเปนอยางอื่น
II. กรณีลูกหนี้ดอ ยคุณภาพ
กรณีธนาคารพาณิชยจัดชั้นสินทรัพยและรายการนอกงบดุลประเภท I.1-I.8 ขางตน
เปนลูกหนีด้ อยคุณภาพ ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 150 ยกเวนสินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัยตามขอ I.8.1 และ I.8.2 ที่ถูกจัดชั้นเปนลูกหนีด้ อยคุณภาพ ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 100
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อยางไรก็ตาม กรณีที่ลูกหนีด้ อยคุณภาพดังกลาวมี Specific provision เปนสัดสวน
ที่สูงเมื่อเทียบกับยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยงที่ลดลงไดตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
1. ลูกหนี้ดอยคุณภาพในสวนที่ไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด ตามเอกสารแนบ 5 - 7 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
1.1 กรณีมี Specific provision ต่ํากวารอยละ 20 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 150
1.2 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป แตต่ํากวารอยละ 50 ของ
ยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
1.3 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50
1.4 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
2. ลูกหนี้ดอยคุณภาพในสวนที่มีหลักประกันประเภท (1) อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การพาณิชย (Commercial real estate: CRE) (2) อสังหาริมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัย (Residential real
estate : RRE) และ (3) ลูกหนี้การคาหรือลูกหนี้การเงินของลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย
(Receivable)13 ซึ่งไมเขาขายประเภทหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับ
ลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี SA เปนประกันเต็มจํานวน กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
2.1 กรณีมี Specific provision ต่ํากวารอยละ 15 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 150
2.2 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป แตต่ํากวารอยละ 50 ของ
ยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100

13

ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความและเกณฑปฏิบตั ิของหลักประกันประเภท CRE RRE และ Receivable ของธนาคาร
พาณิชย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal
Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
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2.3 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50
2.4 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
3. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 ตามที่ระบุในขอ I.8.1
และขอ I.8.2 ที่เปนสินเชื่อดอยคุณภาพ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
3.1 กรณีมี Specific provision ต่ํากวารอยละ 20 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
3.2 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50
4. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ตามที่ระบุในขอ I.8.2
ที่เปนสินเชื่อดอยคุณภาพ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
4.1 กรณีมี Specific provision ต่ํากวารอยละ 20 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
4.2 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป แตต่ํากวารอยละ 50 ของ
ยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75
4.3 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50

- 9/1 เอกสารแนบ 9
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดย Simplified Standardised Approach (วิธี SSA)
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยที่เลือกใชวธิ ี SSA ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิต ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
I. วิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SSA
1. สินทรัพยในงบดุล
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณหายอดสุทธิของสินทรัพยโดยหักยอด
สินทรัพยแตละรายการดวย Specific provision ของสินทรัพยนั้น แลวนํายอดสุทธิของสินทรัพยไป
คํานวณหาสินทรัพยเสี่ยง โดยคูณกับน้ําหนักความเสี่ยงทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนดตาม
หลักเกณฑในขอ II
2. รายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธนอกตลาด
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณหามูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสุทธิ
ของรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธนอกตลาด โดยคํานวณหามูลคาเทียบเทาสินทรัพย
ในงบดุลตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในขอ III จากนั้นจึงหักดวย Specific provision
ของรายการนอกงบดุลนั้น แลวคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยงโดยนํามูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุล
สุทธิของรายการนอกงบดุล คูณกับน้ําหนักความเสี่ยงทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนดตาม
หลักเกณฑในขอ II
3. รายการนอกงบดุลประเภทอื่นที่ไมใชสญ
ั ญาอนุพันธนอกตลาด
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณหายอดสุทธิของรายการนอกงบดุล
โดยหักรายการนอกงบดุลแตละรายการดวย Specific provision ของรายการนอกงบดุลนั้น แลวจึงนํา
ยอดสุทธิของรายการนอกงบดุลไปคูณดวยคาแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) ตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในขอ III เพื่อคํานวณหามูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสุทธิ
แลวนํามูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสุทธิของรายการนอกงบดุลนั้นไปคูณกับน้ําหนักความเสี่ยง
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑในขอ II เพื่อคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยง
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4. ฐานะที่เกี่ยวของกับการชําระราคาและการสงมอบที่ยังไมเสร็จสิ้น (Unsettled
transaction)
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับการผิดนัดชําระราคาและการสงมอบและธุรกรรม Nondelivery versus payment (Non-DvP) สําหรับธนาคารพาณิชย
ในกรณีที่มีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี SSA (Credit risk mitigation :
CRM) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยสามารถปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามวิธกี ารที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดในขอ IV
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยมีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลที่เปน
เงินตราตางประเทศทุกประเภท ใหธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยแปลงเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลีย่ นปจจุบันในวันที่รายงานตามอัตราแลกเปลี่ยนทีก่ ําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยขอกําหนดเกีย่ วกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน
II. การกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของสินทรัพย1
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจัดประเภทสินทรัพยและรายการนอกงบดุลและ
ใชน้ําหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยจําแนกเปน 2 กรณี ไดแก 1. กรณี
สินทรัพยและรายการนอกงบดุลที่ไมดอยคุณภาพ และ 2. กรณีลูกหนีด้ อยคุณภาพ
1. กรณีสนิ ทรัพยและรายการนอกงบดุลทีไ่ มดอยคุณภาพ จําแนกเปน 9 ประเภท ไดแก
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลาง
1.1.1 ลูกหนี้รัฐบาลไทย และธนาคารแหงประเทศไทย (รวมทั้ง กองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย บริษัทบริหาร
สินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด และสถาบันคุมครองเงินฝาก) ที่อยูในรูปสกุลเงินบาท สําหรับ
ยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุล ในสวนที่ไมเกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมี
อยูในสกุลเงินบาท กําหนดน้าํ หนักความเสีย่ งรอยละ 0
1

หมายถึง สินทรัพยและรายการนอกงบดุล
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1.1.2 ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางของตางประเทศที่อยูในรูปสกุล
เงินของประเทศนั้น สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่ไมเกินกวาแหลงเงินทุน
ของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยที่มีอยูใ นรูปสกุลเงินนั้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0
ในกรณียอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลของรัฐบาลในกลุม
ประเทศสหภาพยุโรปที่เปนสกุลเงินยูโร ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเทียบเคียงแหลงเงินทุนที่
เปนสกุลเงินยูโรกับสินทรัพยและรายการนอกงบดุลสกุลเงินยูโรของรัฐบาลประเทศที่ไดรับน้ําหนัก
ความเสี่ยงตาม Local currency rating ที่ต่ําสุดกอน
1.1.3 ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูใน
รูปสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนทีเ่ กินกวาแหลง
เงินทุนที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีอยูในสกุลเงินนั้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตามคะแนน
Country risk classification ที่รัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศนั้น ๆ ไดรับจาก OECD2 และใช
น้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
คะแนน Country risk
classification ของ OECD
น้ําหนักความเสี่ยง
(รอยละ)

0–1

2

3

4-6

7

0

20

50

100

150

ไมมีคะแนน Country
risk classification
100

ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลกับแหลงเงินทุน
ตามขอ 1.1.1 – 1.1.3 ใหธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยใชยอดสินทรัพยหลังหัก Specific provision
กรณีที่เปนรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธนอกตลาด ใหใชมูลคาเทียบเทาสินทรัพย
หลังหัก Specific provision และกรณีที่เปนรายการนอกงบดุลที่ไมใชสญ
ั ญาอนุพันธนอกตลาด
ใหใชมูลคารายการนอกงบดุลหลังหัก Specific provision และคูณคาแปลงสภาพตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดสําหรับรายการนอกงบดุลนั้น
1.1.4 ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูในรูป
สกุลเงินตราตางประเทศ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตามคะแนน Country risk classification ที่รัฐบาล
และธนาคารกลางของประเทศนั้น ๆ ไดรับจาก OECD และใหใชน้ําหนักความเสี่ยงตามขอ 1.1.3
2

คะแนน Country risk classification ของ OECD หมายความวา คะแนนที่เปนเอกฉันทของ Export credit agencies (ECAs) หลายแหง
ที่รวมกันประเมินตาม Arrangement on guidelines for officially supported export credits และเปดเผยทาง Website ของ OECD

- 9/4 1.1.5 ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International
Settlements) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ธนาคารกลางสหภาพ
ยุโรป (European Central Bank) และสหภาพยุโรป (European Community) กําหนดน้าํ หนักความเสีย่ ง
รอยละ 0
1.2 ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น3 องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ4
(Non-central government public sector entities : PSEs) ในประเทศไทย กําหนดน้าํ หนักความเสี่ยง
ตามประเภทของ PSEs ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) ลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
ตามที่ระบุในขอ 1.4 โดยจําแนกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก
(1.1) ลูกหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน4
(1.2) ลูกหนี้ PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงิน ไดแก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน4
ทั้งนี้ ลูกหนี้ PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงินที่มีอายุตามสัญญา
ไมเกิน 3 เดือน จะไมไดรับน้ําหนักความเสี่ยงที่ต่ําลงเหมือนลูกหนี้สถาบันการเงินทีร่ ะบุในขอ 1.4.3
แตใหกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตามขอ 1.4.2
(2) ลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
หมายความวา รัฐวิสาหกิจทีม่ ีลักษณะเปนธุรกิจที่จัดตั้งโดยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด4 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนตามที่ระบุในขอ 1.6

3

หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ไดแก (1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) (2) เทศบาล
(3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
4
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1.1 หรือที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดตอไป
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1.2.2 ลูกหนี้ PSEs ในตางประเทศ
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยกําหนดประเภท PSEs ตามผูกํากับดูแล
ของประเทศที่ PSEs นั้นตั้งอยู และใชน้ําหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
สําหรับลูกหนี้ PSEs ประเภทนั้น ๆ5
1.3 ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
1.3.1 ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral
development banks : MDBs) ดังตอไปนี6้ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0
- The World Bank Group comprised of the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) and the International Finance Corporation (IFC)
- The Asian Development Bank (ADB)
- The Africa Development bank (AfDB)
- The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- The Inter-American Development Bank (IADB)
- The European Investment Bank (EIB)
- The European Investment Fund (EIF)
- The Nordic Investment Bank (NIB)
- The Caribbean Development Bank (CDB)
- The Islamic Development Bank (IDB)
- The Council of Europe Development Bank (CEDB)
- The International Finance Facility for Immunization (IFFIm)
1.3.2 ลูกหนี้ MDBs นอกเหนือจากทีร่ ะบุในขอ 1.3.1 กําหนดน้ําหนักความเสีย่ ง
รอยละ 100

5

ผูกํากับดูแลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู อาจกําหนดใหลูกหนี้ PSEs นั้น เปนลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ภาครัฐบาล หรือลูกหนี้สถาบันการเงิน หรือลูกหนี้ธุรกิจเอกชน เปนตน ทั้งนี้ หากผูกํากับดูแลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู กําหนดให
ลูกหนี้ PSEs เปนลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล ใหธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยใชน้ําหนักความเสีย่ ง
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
6
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดรายชื่อลูกหนี้ MDBs ที่จะไดรับน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 0 เพิ่มเติมจากรายชื่อตามที่
ระบุในขอ 1.3.1 หาก BCBS มีการกําหนดรายชื่อ MDBs เพิ่มเติม
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1.4 ลูกหนี้สถาบันการเงิน
1.4.1 ลูกหนี้สถาบันการเงิน หมายความวา สถาบันการเงินไทยภายใตการ
กํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทบริหารสินทรัพย7 และสถาบันการเงินของตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับ
ดูแลตางประเทศ
1.4.2 ลูกหนี้สถาบันการเงินกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตามคะเเนน Country
risk classification ของภาครัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศที่สถาบันการเงินนั้นจดทะเบียน
จัดตั้ง โดยใชน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
คะแนน Country risk
classification ของ OECD
น้ําหนักความเสี่ยง
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1.4.3 ลูกหนี้สถาบันการเงิน ที่อยูใ นรูปสกุลเงินของประเทศนัน้ และมีอายุตาม
สัญญา (Original maturity) ไมเกิน 3 เดือน8 สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่ไม
เกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีอยูใ นสกุลเงินนั้น กําหนดน้าํ หนักความเสีย่ ง
รอยละ 20 โดยไมคํานึงถึง Country risk classification ของภาครัฐบาล และธนาคารกลางของ
ประเทศนั้น สําหรับสวนที่เกินกวาแหลงเงินทุน กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงโดยพิจารณาจากคะแนน
Country risk classification ของภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศที่สถาบันการเงินนั้น
จดทะเบียนจัดตั้งอยู และใชน้ําหนักความเสี่ยงตามขอ 1.4.2
ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลกับ
แหลงเงินทุน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชหลักการเดียวกันกับในขอ 1.1

7

หมายความวา บริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541
หมายรวมถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากในบัญชี Nostro เงินใหกูยืมประเภทชําระคืน
เมื่อทวงถาม (Call loan) และเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) แตไมนับรวมลูกหนี้ที่มีการ Roll over

8
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1.5 ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย เหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงินตามที่กําหนดในขอ 1.4
1.6 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.6.1 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน หมายความวา ลูกหนี้ที่เปนนิตบิ ุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด และใหหมายความ
รวมถึงลูกหนีบ้ ุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล9 ที่มีวัตถุประสงคในการกูย มื เพื่อใชในธุรกิจ และ
ลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีคณ
ุ สมบัติไมเขาเกณฑลูกหนีร้ ายยอยตามทีร่ ะบุในขอ 1.7.1 ทั้งนี้
ไมรวมถึงลูกหนี้ที่จดั เปนลูกหนี้ตามขอ 1.1 – 1.5 และขอ 1.7 แลว
1.6.2 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ 1.1 – 1.6 ที่ไดรับ
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 150 และมีการกันสํารองไวแลว ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชน้ําหนัก
ความเสี่ยงที่ลดลงได ตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
(1) หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวมี Specific provision ต่ํากวา
รอยละ 20 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 150
(2) หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวมี Specific provision ตั้งแต
รอยละ 20 ขึ้นไป แตต่ํากวารอยละ 50 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง
รอยละ 100
(3) หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวมี Specific provision ตั้งแต
รอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50
นอกจากนี้ ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ 1.1 – 1.6 ที่ไดรับ
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100 หากมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคาง
ทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50
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กลุมบุคคล หมายความวา การที่บุคคลธรรมดามากกวา 1 คนกูรวมกัน
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1.7.1 ลูกหนี้รายยอยที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ครบทุกขอ กําหนดน้ําหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 75
(1) Orientation criterion เปนสินเชื่อที่ใหแก บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล
หรือธุรกิจขนาดเล็ก
ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยกําหนดเกณฑภายในที่
เหมาะสมในการพิจารณาธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งตองสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการใหสินเชื่อและ
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
(2) Product criterion เปนการใหสินเชื่อในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียน
(Revolving credit) หรือวงเงินสินเชื่อ (Line of credit) ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D) สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเชาซื้อ หรือภาระผูกพัน ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือ
ตราสารทุนของบริษัททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียน และไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(3) Granularity criterion มีการกระจายตัวของสินเชื่อในพอรตสินเชื่อ
รายยอยในระดับที่จะลดความเสี่ยงได โดยวงเงินรวมสินเชื่อและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหนี้
รายยอยแตละรายและผูที่เกีย่ วของ10 ตองมีไมเกินรอยละ 0.2 ของยอดรวมวงเงินทั้งสิน้ ของเงิน
ใหสินเชื่อรายยอยและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหนีร้ ายยอยทีเ่ ขาเกณฑทั้งหมด ซึ่งรวมสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยที่เขาหลักเกณฑลูกหนี้รายยอยตามขอ 1.8.3 และขอ 1.8.4 ดวย แตไมรวมวงเงินที่
ใหแกลูกหนี้รายยอยที่เปนสินเชื่อดอยคุณภาพ
(4) Low value of individual exposure วงเงินรวมสินเชื่อและ
การกอภาระผูกพันที่ใหแกลกู หนี้รายยอยแตละรายและผูเกี่ยวของตองไมเกิน 50 ลานบาท
ทั้งนี้ ในการคํานวณวงเงินทั้งสิ้นที่ใหแกลูกหนี้รายยอยแตละรายและ
ผูที่เกี่ยวของ ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยนับรวมรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธนอกตลาด
ทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใหแกลูกหนี้รายยอย โดยใชมูลคากอนคูณคาแปลงสภาพ
10

ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยอางอิงคํานิยามของผูที่เกีย่ วของ ตามที่ระบุในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยสามารถพิสูจนไดวาใชความระมัดระวังดวยความรอบคอบในการตรวจสอบผูที่
เกี่ยวของแลว แตไมสามารถทราบได จึงทําใหไมไดนับรวมผูที่เกี่ยวของอยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยมิได
กระทําความผิด

- 9/9 สําหรับลูกหนีร้ ายยอยประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยนับรวมมูลคาเทียบเทา
สินทรัพยของสัญญาอนุพันธนอกตลาดดวย
อยางไรก็ดี ในกรณีที่ลูกหนี้รายยอยรายใดรายหนึ่งมีวงเงินหลายประเภท
และเมื่อนับวงเงินรวมของลูกหนี้รายยอยทุกวงเงินแลวเกินกวา 50 ลานบาท ธนาคารแหงประเทศไทย
อนุญาตใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยยังคงจัดยอดหนีบ้ ัตรเครดิตของลูกหนี้ดังกลาวไวในประเภท
ลูกหนี้รายยอยที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ได สําหรับยอดหนีท้ ี่เหลือ ใหธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอยแยกยอดหนี้ตามประเภทของวงเงินและกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100 ทั้งนี้ หาก
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยไมสามารถแยกยอดหนี้บัตรเครดิตออกจากยอดหนี้อื่น ๆ ได ใหกําหนด
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับยอดหนี้ทั้งจํานวน
1.7.2 ลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่ไมมีวัตถุประสงคในการกูยืมเพื่อ
ใชในธุรกิจที่มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑขอ หนึ่งขอใดของลูกหนี้รายยอยตามที่ระบุในขอ 1.7.1 กําหนด
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
1.7.3 ลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการกูย ืมเพื่อใช
ในธุรกิจ และลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็กที่มีคณ
ุ สมบัติไมเขาเกณฑขอหนึง่ ขอใดของลูกหนี้รายยอยตามที่
ระบุในขอ 1.7.1 ใหจดั เปนลูกหนี้ธุรกิจเอกชนตามขอ 1.6
1.8 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
1.8.1 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่มคี ุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑขอ 1.8.1(1) –
1.8.1(5) ดังตอไปนี้ครบทุกขอ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35
(1) เปนสินเชื่อที่ใหแกผูกูที่เปนบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชอยูอาศัยเปนหลัก โดยธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีหนาที่ดูแลใหลูกหนี้
ใชสินเชื่อใหถกู ตองตามวัตถุประสงค
(2) เปนสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยรับจํานองที่ดินและ/หรือ
สิ่งปลูกสราง ซึ่งรวมถึงที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเปนหองชุด นัน้ เปนประกันลําดับหนึ่ง
(3) ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยรับจํานอง
ตาม (2) นั้น ตองมีมูลคาไมตา่ํ กวายอดเงินใหสินเชื่อคงคาง รวมดอกเบี้ยคางรับ

- 9/10 (4) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยไดปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดตามแนวนโยบายวาดวยการประเมินมูลคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย
รอการขายที่ไดมาจากการชําระหนี้ของสถาบันการเงิน และแนวนโยบายวาดวยการใหสินเชื่อ
แกภาคธุรกิจบางประเภท ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหสินเชื่อเพื่อการจัดหาที่อยูอาศัย
(5) มีอัตราสวนเงินใหสินเชือ่ ตอมูลคาหลักประกัน (Loan to Value
ratio - LTV ratio) ตามที่กําหนดในตารางตอไปนี้
ประเภทที่อยูอาศัย
(5.1) กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ํากวา 10 ลานบาท
(5.1.1) ที่อยูอาศัยแนวสูง (เชน หองชุด หรือคอนโดมิเนียม)
สําหรับสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
(5.1.2) ที่อยูอาศัยแนวราบ (เชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด)
สําหรับสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป
(5.2) กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป

LTV ratio
ไมเกินรอยละ 90
ไมเกินรอยละ 95
ไมเกินรอยละ 80

ทั้งนี้ ขอกําหนดเกี่ยวกับ LTV ratio ตามขอ 1.8.1 (5.1) ไมบังคับใช
กับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่เปนสวัสดิการของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปน
ทางคาปกติของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยลักษณะอื่นตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
1.8.2 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑตามขอ 1.8.1(1) – 1.8.1(4)
ทุกขอ แตมี LTV ratio เกินกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามที่ระบุในขอ 1.8.1(5) กําหนด
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75
ทั้งนี้ หากสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอาศัยสวนที่มี LTV ratio เกินกวาที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดตามที่ระบุในขอ 1.8.1(5) แตไดรับการค้ําประกันจากบริษัทประกันสินเชือ่
ที่อยูอาศัย (Mortgage insurance) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ ซึ่งสามารถค้ําประกัน
ความเสี่ยงไดจริง11 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยนั้นทั้งจํานวน
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ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของ Mortgage insurance ที่ธนาคารพาณิชยสามารถนําผลจากการ
ค้ําประกันมาใชประกอบพิจารณาปรับลดน้ําหนักความเสีย่ งของสินเชือ่ เพื่อทีอ่ ยูอาศัยขางตนตอไป

- 9/11 1.8.3 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑขอ 1.8.1(5)
แตไมเปนไปตามหลักเกณฑขอหนึ่งขอใดตาม 1.8.1(1) – 1.8.1(4) กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงดังนี้
(1) กรณีสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑลูกหนี้
รายยอยตามขอ 1.7 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75
(2) กรณีสนิ เชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ลูกหนี้รายยอยตามขอ 1.7 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
1.8.4 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑขอ 1.8.1(5) และ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑขอหนึ่งขอใดตาม 1.8.1(1) – 1.8.1(4) กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตาม
ขอ 1.8.3
1.9 สินทรัพยอื่น
1.9.1 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0 สําหรับ
-

เงินสดที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศ
ยอดเหลื่อมบัญชีระหวางสํานักงานของธนาคารพาณิชยนั้น
คาใชจายลวงหนา
สินทรัพยที่เกิดจากการวัดมูลคายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ (Mark to

market)
- รายการสินทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหหกั ออกจาก
เงินกองทุนแลว เชน คาความนิยม สินทรัพยประเภทเงินไดรอตัดบัญชี เปนตน
1.9.2 กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 20 สําหรับ
- รายการเงินสดระหวางเรียกเก็บซึ่งเปนรายการยอยในรายการเงินสด
ของงบดุล ไดแก ตราสารที่ตองจายคืนเมือ่ ทวงถามที่อยูใ นระหวางเรียกเก็บ และตราสารซึ่งจะตอง
เรียกเก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหวางธนาคารซึ่งจะเรียกเก็บไดภายในวันทําการถัดไป เชน
ดราฟต และเช็คธนาคารที่ยังไมไดนําไปหักบัญชีแตไดเครดิตบัญชีใหลูกคาแลว และเช็ครอสงคืน
- เงินลงทุนในหลักทรัพย หรือหนวยลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนคางรับ
เฉพาะจํานวนเงินที่กระทรวงการคลังทําสัญญาใหความคุม ครองหรือตกลงเปนผูรับความเสี่ยง เชน
กองทุนวายุภกั ษหนึ่ง
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- เงินลงทุนในตราสารทุน (Equity exposure) รวมถึงเงินลงทุนใน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
- หนวยลงทุนในกองทุนรวม ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยอาจ
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงตาม ประเภท สัดสวน และจํานวนของสินทรัพยที่กองทุนของหนวย
ลงทุนนั้นลงทุนจริง (Look-through) ได โดยธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองสามารถคํานวณมูลคา
สุทธิของสินทรัพยดังกลาวในแตละวันได
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยประจําอืน่ ๆ และทรัพยสินรอการขาย
- สินทรัพยอนื่ ที่ไมไดกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงไวเปนอยางอื่น
2. กรณีลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กรณีธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจัดชัน้ สินทรัพยและรายการนอกงบดุลประเภท
1.1 – 1.8 ขางตนเปนลูกหนีด้ อยคุณภาพ ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชน้ําหนักความเสี่ยง
รอยละ 150 ยกเวนสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ตามขอ 1.8.1 และ 1.8.2 ที่ถูกจัดชั้นเปนลูกหนีด้ อยคุณภาพ
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
อยางไรก็ตาม กรณีที่ลูกหนีด้ อยคุณภาพดังกลาวมี Specific provision เปนสัดสวน
ที่สูงเมื่อเทียบกับยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชน้ําหนักความเสี่ยงที่ลดลง
ไดตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
2.1 ลูกหนี้ดอยคุณภาพในสวนที่ไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในหลักเกณฑเรื่องการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในหัวขอ IV
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยกําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
2.1.1 กรณีมี Specific provision ต่ํากวารอยละ 20 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 150
2.1.2 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป แตต่ํากวารอยละ 50
ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
2.1.3 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคาง
ทั้งสิ้น และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดน้าํ หนักความเสีย่ งรอยละ 50
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ทั้งสิ้น แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
2.2 ลูกหนี้ดอยคุณภาพในสวนที่มีหลักประกันประเภท (1) อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การพาณิชย (Commercial real estate: CRE) (2) อสังหาริมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัย (Residential real
estate: RRE) และ (3) ลูกหนี้การคาหรือลูกหนี้การเงินของลูกหนี้ของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
(Receivable)12 ซึ่งไมเขาขายประเภทหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหนํามาปรับ
ลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี SSA เปนประกันเต็มจํานวน กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
2.2.1 กรณีมี Specific provision ต่ํากวารอยละ 15 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 150
2.2.2 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป แตต่ํากวารอยละ 50
ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
2.2.3 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคาง
ทั้งสิ้น และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดน้าํ หนักความเสีย่ งรอยละ 50
2.2.4 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคาง
ทั้งสิ้น แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
2.3 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 ตามที่ระบุในขอ
1.8.1 และ 1.8.2 ที่เปนสินเชือ่ ดอยคุณภาพ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
2.3.1 กรณีมี Specific provision ต่ํากวารอยละ 20 ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น
กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
2.3.2 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคาง
ทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50
2.4 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ตามที่ระบุในขอ
1.8.2 ที่เปนสินเชื่อดอยคุณภาพ กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง ดังนี้
12

ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยอางอิงคําจํากัดความและเกณฑปฏิบัติของหลักประกันประเภท CRE RRE และ Receivable ของ
ธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงสําหรับธนาคาร
พาณิชยโดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
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กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 100
2.4.2 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป แตต่ํากวารอยละ 50
ของยอดหนี้คงคางทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75
2.4.3 กรณีมี Specific provision ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงคาง
ทั้งสิ้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50
III. การคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสําหรับรายการนอกงบดุล
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแปลงรายการนอกงบดุลทุกรายการใหมีมูลคาเทียบเทา
สินทรัพยในงบดุลตามวิธีทธี่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยจําแนกออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. รายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธนอกตลาด
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยอางอิงวิธีการคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยใน
งบดุลตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณมูลคาเทียบเทา
สินทรัพยในงบดุลสําหรับสัญญาอนุพันธนอกตลาด
2. รายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธนอกตลาด
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลโดยคูณ
รายการนอกงบดุลนั้น ดวยคาแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) ตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดในเอกสารแนบ 2
IV. การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี SSA (Credit risk mitigation : CRM)
1. เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
1.1 เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําดานกฎหมาย
1.1.1 ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองมีเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวของกับ
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งมีผลผูกพันกับผูเกี่ยวของทุกฝาย และสามารถใชบังคับไดตาม
กฎหมายโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอืน่
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พิจารณาถึงเงือ่ นไขดานกฎหมาย การติดตามทบทวนวาเอกสารหรือสัญญาดังกลาวยังมีผลบังคับ
ใชไดตามกฎหมายอยางตอเนื่อง
1.2 ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงอื่น
ที่อาจเกิดขึน้ จากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช เชน ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวของความเสี่ยงดานเครดิต เปนตน
ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยไมมกี ารควบคุมความเสี่ยงอื่นที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณา
กําหนดใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติม หรือดําเนินมาตรการตาง ๆ ตามที่
กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการกํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ
1.3 ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองปฏิบตั ิตามเกณฑการเปดเผยขอมูลในเรื่อง
การปรับลดความเสี่ยงตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย
1.4 น้ําหนักความเสี่ยงหลังปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตองไมสูงกวาน้ําหนัก
ความเสี่ยงของลูกหนี้กอนปรับลดความเสี่ยง
2. ประเภทของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
การปรับลดความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอยนํามาใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SSA มี 2 ประเภทหลัก ไดแก 1) หลักประกัน
ทางการเงิน (Financial collateral) และ 2) การค้ําประกัน (Guarantee)
2.1 หลักประกันทางการเงิน (Financial collateral)
2.1.1 เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการนําหลักประกันทางการเงินมาปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ํา นอกเหนือจาก
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามขอ IV. 1 ดังนี้
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ตลอดอายุของภาระหนี้ และตองมีการประเมินราคายุติธรรมของหลักประกันทางการเงินอยางนอย
ทุก 6 เดือน
(2) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองมีวิธีในการประเมินและตรวจสอบวา
หลักประกันตองไมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (Positive correlation) กับลูกหนี้อยางมีนัยสําคัญ
เชน ไมนับหลักทรัพยที่ออกโดยลูกหนี้เองหรือผูที่เกี่ยวของกับลูกหนี้มาเปนหลักประกัน เพราะถือวา
ไมสามารถปองกันความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองกําหนดกระบวนการและระเบียบ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการขายหลักประกันทางการเงินเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวา
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถขายหลักประกันไดทันที
(4) กรณีที่ฝากหลักประกันไวที่ผูดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย
(Custodian) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองมั่นใจวาผูดแู ลและเก็บรักษาหลักประกันมีกระบวนการ
ที่รัดกุมในการแยกหลักทรัพยที่เปนหลักประกันของบุคคลอื่นที่ฝากไว ออกจากสินทรัพยของตนเอง
(5) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองดํารงเงินกองทุนสําหรับธุรกรรมที่มี
หลักประกันทัง้ สองขา เชน ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืน/ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืน และ
ธุรกรรมยืม/ใหยืมหลักทรัพย (Repo-style transaction) เชนเดียวกันกับการวางหลักประกันสําหรับ
ธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดและการใหกยู มื อื่น ๆ 13
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ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย ทํา (1) ธุรกรรม Repo กับคูสัญญา ก. กลาวคือ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยกูยืมเงินจาก
คูสัญญา ก. โดยใหตราสาร a เปนหลักประกัน และ (2) ธุรกรรม Reverse-Repo กับคูสัญญา ข. กลาวคือ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
ใหกูยืมเงินแกคูสัญญา ข. โดยไดรับตราสาร b เปนหลักประกัน ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจะตองดํารงเงินกองทุนสําหรับทั้งสอง
ธุรกรรม โดยสําหรับธุรกรรม (1) นั้น ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยอยูที่กรณีที่ตราสาร a ที่นําไปวางเปนประกันมี
มูลคามากกวาเงินสดที่ไดรับจากคูสัญญา ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยยังคงตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงของ
ผูออกตราสาร a ดวย สวนธุรกรรม (2) ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยอยูที่การใหกูยืมเงินเหมือนสินเชือ่ ปกติ โดยมี
หลักประกันเปนตราสาร b ซึ่งอาจมีการเสื่อมของมูลคาตราสาร b ได
- ธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไดแก ธุรกรรม Securities borrowing and lending (SBL) ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยเพื่อราย
ยอยทํา (1) ธุรกรรมยืมตราสาร A จากคูสัญญา ค. โดยใหตราสาร B เปนหลักประกัน และ (2) ธุรกรรมใหยืมตราสาร C แกคูสัญญา ง.
โดยไดรับตราสาร D เปนหลักประกัน ธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยจะตองดํารงเงินกองทุนสําหรับทั้งสองธุรกรรม โดยสําหรับ
ธุรกรรม (1) นั้น ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยอยูทคี่ ูสัญญาไมสามารถสงคืนหลักประกัน B ที่ธนาคารพาณิชยเพื่อราย
ยอยนําไปใชเปนหลักประกันในการกูยืมตราสาร A ซึ่งอาจมีมูลคามากกวาตราสาร A สวนธุรกรรม (2) ความเสี่ยงของธนาคาร
พาณิชยเพือ่ รายยอยอยูที่คูสัญญาไมสามารถสงคืนหลักทรัพย C ที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใหยืมไป ซึ่งอาจมีมลู คามากกวาตรา
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นายหนา (Agent) ในการทําธุรกรรม Repo-style transaction ใหกบั ลูกคาของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
และมีบุคคลอื่นเปนคูสัญญา โดยธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย เปนผูค้ําประกันวาบุคคลอื่นที่เปน
คูสัญญากับลูกคาจะไมผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจะมีความเสี่ยงเสมือนธนาคาร
พาณิชยเพื่อรายยอยเปนคูสญ
ั ญากับลูกคาเอง ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตสําหรับธุรกรรมดังกลาวดวย
2.1.2 ประเภทของหลักประกันทางการเงิน (Eligible financial collateral)
ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใช
หลักประกันทางการเงินซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย และสามารถหามูลคาหรือราคาตลาด
เพื่อนํามาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ดังตอไปนี้
(1) เงินสด เงินฝากที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยผูใหกู บัตรเงินฝาก
(Certificates of deposit) หรือตั๋วเงินเพื่อกูย มื จากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
ผูใหกู 14 รวมทั้ง เงินสดที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยไดรับเปนประกันจาก Credit linked notes First to
default CLN และ Proportionate CLN ที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยออกเพื่อโอนความเสี่ยงดานเครดิต
ของลูกหนี้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
(2) ทองคํา
(3) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและธนาคารกลาง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ (Non-central government public sector entities : PSEs)
ที่ผูกํากับดูแลกําหนดใหใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล และธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (Multilateral development banks : MDBs) ที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0 โดย
ตราสารหนี้ที่จะนํามาเปนหลักประกันทางการเงินตองไดรับคะแนน Country risk classification ของ
OECD ดีกวาหรือเทียบเทาคะแนนระดับ 4 ขึ้นไป

สาร D ที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยรับเปนประกัน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอยยังคงตองดํารงเงินกองทุนเพือ่ รองรับความ
เสี่ยงของผูออกตราสาร B และ C ดวย
14
สําหรับกรณีที่เงินฝาก บัตรเงินฝากหรือตั๋วเงินเพื่อกูยืมจากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยผูใหกู ไดฝากไวกับ
สถาบันการเงินอื่น ในลักษณะที่เปน Non-custodial arrangement และไดจํานําหรือโอนสิทธิเงินฝากดังกลาวใหแกธนาคารพาณิชย
เพื่อรายยอยผูใหกู ซึ่งการจํานําหรือโอนสิทธิดังกลาวไมมีเงื่อนไขและไมสามารถยกเลิกได ใหกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงสําหรับยอด
ธุรกรรมสวนที่มีหลักประกัน ตามน้ําหนักความเสี่ยงของสถาบันการเงินอื่นซึ่งเปนผูดูแลรักษาเงินฝาก
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หากยอดธุรกรรมและหลักประกันมีความแตกตางดานอายุสัญญา และความแตกตางดานสกุลเงิน
2.1.3 วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทาง
การเงิน
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชหลักการคํานวณตามวิธี Simple โดยใช
น้ําหนักความเสี่ยงของหลักประกันแทนน้าํ หนักความเสีย่ งของลูกหนีส้ ําหรับยอดธุรกรรมในสวนที่มี
หลักประกัน และใหใชน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้เองสําหรับยอดธุรกรรมในสวนที่เหลือที่ไมมี
หลักประกัน ดังนี้
(1) กรณีสินทรัพยในงบดุล
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเเบงยอดสุทธิของธุรกรรมซึ่ง
หมายถึง ยอดสินทรัพยหักดวยเงินสํารองที่กันไวแลว (Specific provision) ออกเปน 2 สวน และ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดังนี้
(1.1) ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับมูลคายุติธรรม
ของหลักประกันทางการเงิน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคูณดวยน้ําหนักความเสี่ยงของ
หลักประกันทางการเงินโดยอางอิงน้ําหนักความเสี่ยงในขอ II แทนน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้
(1.2) ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตาง
ระหวางยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคูณ
ดวยน้ําหนักความเสีย่ งของลูกหนี้
(2) กรณีรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธนอกตลาด
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแบงยอดสุทธิของธุรกรรม ซึ่ง
หมายถึง มูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลหักดวย Specific provision ออกเปน 2 สวน และคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดังนี้
(2.1) ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีคา เทากับมูลคายุติธรรม
ของหลักประกันทางการเงิน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคูณดวยน้ําหนักความเสี่ยงของ
หลักประกันทางการเงิน โดยอางอิงน้ําหนักความเสี่ยงในขอ II แทนน้ําหนักความเสี่ยงของคูสัญญา
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ระหวางยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
คูณดวยน้ําหนักความเสี่ยงของคูสัญญา
(3) กรณีรายการนอกงบดุลประเภทอืน่ ๆ ที่ไมใชสัญญาอนุพนั ธนอกตลาด
ใหธนาคารพาณิชยเเบงยอดสุทธิของธุรกรรม ซึ่งหมายถึง จํานวน
เงินตามสัญญา หัก Specific provision แลวคูณดวยคาเเปลงสภาพ (Credit conversion factor : CCF)
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ออกเปน 2 สวน และคํานวณสินทรัพยเสี่ยง ดังนี้
(3.1) ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีคา เทากับมูลคายุติธรรม
ของหลักประกันทางการเงิน คูณดวยคาแปลงสภาพของรายการนอกงบดุลที่จะปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยคูณยอดสุทธิดังกลาว ดวยน้ําหนักความเสี่ยงของหลักประกันทาง
การเงิน โดยอางอิงน้ําหนักความเสี่ยงในขอ II แทนน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้
(3.2) ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตาง
ระหวางยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยนาํ ไปคูณกับ
น้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้
2.1.4 น้ําหนักความเสี่ยงขัน้ ต่ําสําหรับยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน
น้ําหนักความเสี่ยงของยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกันตองไมต่ํากวา
รอยละ 20 ยกเวนกรณีตอไปนี้ ที่อนุญาตใหน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 0
(1) หลักประกันที่เปนเงินสดหรือหลักประกันคลายเงินสดตามขอ 2.1.2 (1)
(2) หลักประกันที่เปนหลักทรัพยของภาครัฐบาล ธนาคารกลาง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทีม่ ีน้ําหนักความเสี่ยงเทากับ 0 โดยมูลคาของ
หลักประกันไดถูกคิดลดดวยอัตรารอยละ 20 แลว
2.2 การค้ําประกัน (Guarantee)
2.2.1 เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําดานปฏิบตั ิการสําหรับการค้ําประกัน
การค้ําประกันที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยนํามาใชในการปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิตตองมีลักษณะดังตอไปนี้
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และตองมีการระบุถึงสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยทไี่ ดรับการค้ําประกันไวอยางชัดเจน เพื่อ
แสดงถึงขอบเขตของการค้ําประกันซึ่งไมสามารถโตแยงได
(2) สัญญาค้ําประกันตองไมมีเงื่อนไขยินยอมใหผูค้ําประกันสามารถ
ยกเลิกสัญญาหรือขอเพิ่มคาค้ําประกัน อันเนื่องจากคุณภาพของสินทรัพยที่ตองการปองกันความ
เสี่ยงนั้นเสื่อมลงเพียงฝายเดียวได15 ยกเวน กรณีที่ผูไดรับการค้ําประกันไมจายชําระเงินตามขอตกลง
ในสัญญาดังกลาว
(3) สัญญาค้ําประกันตองไมมีเงื่อนไขในสัญญาที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมโดยตรงของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ซึ่งปกปองผูค้ําประกันจากภาระผูกพันที่ตองจาย
ชดเชยความเสียหายภายในเวลาอันสมควรเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ หรือมีเหตุการณที่กําหนดขึ้น
เกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้ (Credit event)
(4) เมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
ตองมีสิทธิไลเบี้ยกับผูค้ําประกันตามสัญญาและมีสิทธิไดรับการชดเชยจากผูค้ําประกันโดยยังไม
จําเปนตองใชวิธีทางศาลเพือ่ ใหไดรับการชดเชยนัน้ 16 ทั้งนี้ ผูค้ําประกันอาจจายชดเชยแกธนาคาร
พาณิชยเพื่อรายยอยเปนเงินกอนทั้งจํานวน หรือมีภาระที่ตองจายชดเชยใหแกธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอยในอนาคตตามสัญญาค้ําประกันนัน้
(5) การค้ําประกันตองมีเอกสารที่อางสิทธิไดจริงตามกฎหมายจาก
ผูค้ําประกัน
(6) การค้ําประกันควรครอบคลุมการชําระเงินทุกประเภทของลูกหนีท้ ี่
ระบุอยูในสัญญา
(7) กรณีที่มีการค้ําประกันเพียงบางสวน เชน การค้ําประกันเฉพาะสวน
เงินตน ไมค้ําประกันดอกเบีย้ และคาใชจายอื่น เปนตน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจัดยอด
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เงื่อนไขการเรียกรองไดตามสิทธิ์ ไมไดกําหนดวายอดสุทธิธุรกรรม และการค้ําประกันจะตองมีอายุสัญญาเทากัน ซึ่งโดยทั่วไป
อายุสัญญาที่ไดมีการตกลงกอนเเลว ไมควรมีอายุสัญญาที่นอยลงตามการค้ําประกันที่ทําสัญญาในภายหลัง
16
ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหการค้ําประกัน
ดังกลาวมีผลในการปรับลดความเสี่ยง แมวาหลักเกณฑของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมกําหนดใหตองดําเนินคดี
กับลูกหนี้กอน

- 9/21 ธุรกรรมสวนที่ไมไดรับการค้ําประกันนีเ้ ปนยอดธุรกรรมสวนที่ไมมีหลักประกันตามวิธีการสําหรับ
ขอตกลงรับประกันความเสีย่ งแบบเปนสัดสวน (Proportional cover) ตามขอ 5
2.2.2 ประเภทของผูค ้ําประกัน
ผูค้ําประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนาํ มาปรับลดความ
เสี่ยงดานเครดิต ไดแก รัฐบาลและธนาคารกลาง17 องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองคกรอืน่ ทีไ่ ดรับน้าํ หนักความเสีย่ งไมเกินรอยละ 20 ทั้งนี้ ผูค้ําประกันตองมีนา้ํ หนัก
ความเสีย่ งต่าํ กวาลูกหนี้
2.2.3 วิธีการคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการค้ําประกัน
(1) ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแบงยอดสุทธิของธุรกรรมออก
เปน 2 สวนโดยสวนที่ไดรับการค้ําประกันใหใชน้ําหนักความเสี่ยงของผูค้ําประกัน และสวนที่เหลือ
ใหถือวาเปนสวนที่ไมไดรับการค้ําประกันและใหใชน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้
(2) เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหใชน้ําหนักความเสีย่ ง
รอยละ 0 สําหรับเงินใหสินเชื่อหรือเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศใด ๆ
(ทุกประเทศ) ที่เปนสกุลเงินของประเทศนัน้ และไมเกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย
มีอยูในเงินสกุลนั้น ดังนั้น เงินใหสินเชื่อหรือเงินลงทุนในหลักทรัพยที่รฐั บาลหรือธนาคารกลาง
ดังกลาวค้ําประกัน ทีเ่ ปนสกุลเงินของประเทศนั้น และไมเกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชย
เพื่อรายยอยมีอยูในเงินสกุลนั้น กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0 เชนเดียวกัน
3. กรณีมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตหลายประเภท
3.1 กรณีธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีการปรับลดความเสี่ยงหลายประเภท
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากลูกหนี้รายเดียวกัน เชน ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีทั้งหลักประกัน
ทางการเงิน และการค้ําประกัน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแบงยอดสินทรัพยออกเปนสวน ๆ
ตามประเภทของการปรับลดความเสี่ยง และคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยงแยกสําหรับแตละสวน
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รวมถึงฺธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International Settlements) กองทุนการเงินระหวางประเทศ
(International Monetary Fund) ธนาคารกลางสหภาพยุโรป (European Central Bank) และสหภาพยุโรป (European Community)

- 9/22 3.2 กรณีที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชการปรับลดความเสี่ยงจากผูขายราย
เดียวกัน แตการปรับลดความเสี่ยงมีอายุตางกัน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแบงยอดสินทรัพย
ออกเปนสวนๆ และคํานวณสินทรัพยเสี่ยงแยกตามอายุของการปรับลดความเสี่ยง
4. การนับซ้ําผลของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยนับซ้ําผลของ
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ดังนั้น สินทรัพยที่ใช Issue-specific rating ที่ไดมีการสะทอนการ
ปรับลดความเสี่ยงเขาไปใน Rating เพื่อกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงสําหรับลูกหนี้แลว จะไมสามารถ
นํามาปรับลดความเสี่ยงไดอีก
5. การปรับลดความเสี่ยงแบบเปนสัดสวน (Proportional cover)
ในกรณีมูลคาตามขอตกลงรับประกันความเสี่ยงนอยกวามูลคายอดธุรกรรมและ
สวนที่ไดรับการประกันความเสี่ยงและสวนที่ไมไดรับการประกันความเสี่ยงนั้นมีลําดับการไดรับ
ชําระหนี้เทากัน (Same seniority) กลาวคือ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยและผูค้ําประกันมีการแบง
การรับความเสียหายตามสัดสวน (Pro-rata basis) มูลคาขอตกลงรับประกันความเสี่ยงที่นํามาใช
ปรับลดความเสี่ยงไดก็จะลดลงแบบเปนสัดสวนดวย กลาวคือ สวนที่ไดรับการประกันความเสี่ยงจะ
ใชน้ําหนักความเสี่ยงของผูค้ําประกันนั้น สวนที่เหลือใหถือวาเปนสวนที่ไมไดรับการประกัน
ความเสี่ยงและใหใชน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ตามเดิม

